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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 ---------------------------------------- (وزیاخراج کرد) مهاجر ن دنیاش را به سو دانش آموز افغان و خانواده کیفرانسه 

 6 ------------------------------------------ (یدر  لهیو  چخیشدند) دو  دا یدر آلمان پ یالر  کیچهار مهاجر نوجوان افغان از 

در مورد مهاجرت  علیم یها قیانجام تحق نهیرا در زم یالتقوا تفاهمنامه همکار  و دانشگاه خصویص نیوزارت امور مهاجر 

 8 ------------------------------------------------------------------------------------------ وزارت( تیسا بیامضا کردند )و 

 9 ---------------------------------------- (وزی) مهاجر ندندیکش  ونی  مهاجر را ب ۲۵اجساد  منیدر برابر سواحل  انی  گیماه

 10 ------------------------------------------------------------ وزارت( تیسا بی) و  اند جاشدهیپنج هزار خانواده در کندز ب

 11 ----------------------- از افغانستان است)اطالعات روز( یا، پناهنده«۲۰۲۱پناهندگان سال  روز جهان  »طراح شکلک 

 13 ------------------------------------------------ وزارت( تیسا بیشد ) و  عی    پول نقد توز  ابیبه سه هزار خانواده در فار 

   یس افغانستان غذانفو  می'ن ؛خشکسایل
 
 13 --------------------------------------------- (کایآمر  یآشنا ی)صدا 'ندارد کاف
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 اخبار کامل  مت   

های فرانسوی مقام .اش از شهر ُسدان در شمال فرانسه به سویدن اخراج شدندافغان و خانواده یک پناهجوی دانش آموز 
ون برده و قبل از اخراج، با خانواده را از صنف به کمک یک کارمند اجتمایع، دانش آموز یاد شده اش به یک توقیفگاه دریس بی 

اش خواهان لغو اخراج او و خانواده ها و معلمان دانش آموز اخراج شده با امضای فراخوان  ف  صنانتقال دادند. هم اداری
 .اندشده

خواستار انتقال الیاس، پناهجو و دانش آموز  جون، پولیس با اداره مکتب لولک در شهر ُسدان تماس گرفت و  ۱۱روز جمعه 
 .شد ساله افغان به اداره پولیس ۱۳

سپس  اجتمایع او را به دفی  پولیس انتقال داد و کتب از انتقال دانش آموز خودداری کرد، یک کارمند بعد از آن که اداره م
 .اداری شهر می   انتقال داده شدند همه خانواده به توقیفگاه

هفته پیش نسبت به وضعیت این دانش  ان هلن تکسیه، معلم زبان فرانسوی الیاس به مهاجر نیوز گفت که از حدود یک
ون بردن مقام ناهجو نگران بود اما تصور نیم کرد آموز پ  .از مکتب اقدام کنند« ناگهان  »ها برای بی 

منتظره برای او حت  نتوانست از »اند. بازداشت او شوکه شده او در ادامه گفت که معلمان و هم صنفان الیاس از اقدام غی 
 «.هم صنفانش خداحافظ  کند

ی الیاس در مکتب حضور دیدیه هربیون، شهردار سدان نی   که  ها انتقاد کرد و گفت: داشت از روش مقام هنگام دستگی 
 «.اقدایم در یک مکتب پذیرفتت  نیست مکتب باید یک محل مقدس باشد. چنت   »

 سویدن و فرانسه از افغانستان تا 

ها بعد از عبور از مرز پاکستان طالبان ترک کردند. آن ساله بود افغانستان را به دلیل تهدید  ۶اش هنگایم که او الیاس و خانواده
خود را به سویدن برساند و  ساله الیاس توانست ۱۷رفتند و در آنجا جابجا شدند. کیم بعدتر، برادر بزرگ و و ایران، به ترکیه

 .های فراوان، از طریق جاده بالکان، به او پیوستنددشواری از گرفت   کارت اقامت، بقیه نی   بعد از تحملبعد 

 خانواده رد شد و در 
ی

اش به الیاس و خانواده ۲۰۲۰ماه سپتمیر  با تغیی  قوانت   مهاجرت در سویدن، درخواست پناهندگ
 
ی

  .کردند  فرانسه آمدند و درخواست پناهندگ

نامهاما فرماندار  اش در چارچوب پیمان آموز افغان و خانوادهدانش است کهای گفتهی پولیس منطقه دزاردن با انتشار خیر
،مقام»اند: شده دوبلت   به سویدن اخراج خانواده را به سویدن،  های فرانسوی وظیفه داشتند تا در چارچوب قوانت   دوبلت  

 آنان را 
ی

 «.دارد، انتقال دهند کشوری که صالحیت برریس درخواست پناهندگ

نامه، خانواده پناهجوی افغان ابتدا از شهر می   به فرودگاه روایس شارل دوگل پاریس و سپس به سویدن انتقال  بر اساس خیر
 .داده شده است

که او به چند زبان از جمله سویدن  و  گفت  توصیف کرد و « یار اجتمایعبس»معلم زبان فرانسوی الیاس را یک دانش آموز 
 .کردانگلییس به راحت  صحبت یم
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 عکس از اماندین بکره. ۲۰۲۱جون  ۱۱، «الیاس را آزاد کنید! »، « ما خشمگت   هستیم!!! »

 مهاجران در کشورهای اروپان  
ن
ن و رسگردان  پیمان دوبلی 

یه سیماد به مهاجر نیوز گفت که وضعیت این خانواده پناهجوی افغان نمایانگر وضعیت  ژرار سادک، یک عضو سازمان خی 
  پاسخ منف  در کشورهای دیگر از جمله سویدن، در فرانسه درخواستدریافت  های بیشماری است که بعد از خانواده

ی
پناهندگ

 .شودها یمیم کنند اما پیمان دوبلت   مانع آن

ها به دوبلیت  به سویدن و در نتیجه اخراج ان هایاو توضیح داد که تعدادی از دادگاههای اداری فرانسه مانع اخراج افغان
ها گرفت که افغان  وزارت داخله فرانسه با تکیه بر حکم دادگاه عایل فرانسه، تصمیم ۲۰۲۱ یم ۲۸شوند. اما در افغانستان یم

با این استدالل که نمیتوان با قاطعیت حکم کرد که سویدن  .توان به سویدن، که یک کشور اروپانی است، اخراج کردرا یم
 .کندرا به کشور شان اخراج یم های رد شدهافغان

توانند برای لغو روند دوبلت   و فرانسه دیگر نیم با حکم دادگاه عایل فرانسه، پناهندگان افغان در  به گفته ژرار سادک،
 در این

ی
 .کشور، به دادگاه مراجعه کنند  درخواست پناهندگ

 .انداند، همه دوبلیت  بودههزار پناهجوی افغان که در فرانسه حفاظت به دست آورده ۳۰بنابر ارقام منتشر شده، حدود 

، بعد از مدن  دوباره به فرانسه بر   گویند گردند. منابع وزارت داخله فرانسه یمیم شماری از مهاجران اخراج شده دوبلیت 
 .برنداین وضعیت به رس یم هزار پناهجو در  ۳تا  ۲حدود 
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 اشتالش شاگردان و معلمان مکتب برای لغو اخراج الیاس و خانواده 

ایظ انجام شده که امانوئلاخراج این دانش آموز افغان و خانواده ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، هفته گذشته  اش در رسر
قانون  از این کشور شد خواستار افزایش اخراج مهاجران  .غی 

معلمان و دانش آموزان مکتب لولک در شهر ُسدان حال نگرانند که مبادا سایر دانش آموزان پناهجو در این مکتب به 
 .وشت الیاس دچار گردندرسن

 .انداش شدهخواستار لغو اخراج الیاس و خانواده آنها با امضای

ها تصمیم فظ کنند. آناین پناهجوی دانش آموز ح ها تالش دارند تماس خود را با معلمان الیاس به مهاجر نیوز گفتند که آن
ده شود دارند به کمک شهرداری و   .تعدادی از نمایندگان محیل نگذارند این قضیه به فرامویسر سیر

برگزار و در جریان آن درباره اخراج دانش  روز جمعه گذشته کارمندان و دانش آموزان مکتب لولک، یک روز بدون درس را 
 .آموز افغان صحبت کردند

یافت شدند. هرچند راننده گفته است که با  چهار مهاجر نوجوان افغان از یک الری در ایالت زاکسن آلمان
بار الری شده است، اما تحقیقات علیه او به ظن قاچاق انسان  شنیدن صدا متوجه این افراد در بخش

وع   .شده استرسر

 

 تصویر از آرشیف

https://www.dw.com/fa-af/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-57924190
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 در آلمان پیدا شدندچهار مهاجر نوجوان افغان از یک الری 

راننده گفته است که با  مهاجر نوجوان افغان از یک الری در ایالت زاکسن آلمان یافت شدند. هرچند  چهار 
اما تحقیقات علیه او به ظن قاچاق انسان  شنیدن صدا متوجه این افراد در بخش بار الری شده است،

وع شده است  .رسر

ایالت زاکسن صدای  در  ۱۴موتر الری گفته است که در یک توقفگاه کنار جاده در شاهراه شماره  راننده یک
 .مهاجر در داخل الری شد تک تک را از بخش بار این الری شنید و سپس متوجه چهار 

شنیدن صدا، ابتداء کمره ویدیونی خود را روشن کرده و متوجه  این راننده به پولیس گفته است که پس از 
 .کنندمهاجر در داخل الری با دست به سمت او اشاره یم که چهار   شده

در « بودت.  بخش بار این الری به طور منظم بسته شده»برریس الری مذکور گفته است که  پولیس پس از 
بر اطالعات ابتدانی پولیس اسنادی در  ساله افغان بوده اند که بنا  ۱۷تا  ۱۵داخل این الری چهار مهاجر 

 .اند دست نداشته

براساس معلومان  که تا حاال در دست است، این چهار مهاجر دو روز قبل به داخل این الری راه یافته 
  .بودند

همچنان علیه هر  .آغاز کرده است« هاقاچاق خارجر »تحقیقات خود را علیه راننده الری به ظن  پولیس
مجاز یا اقامت قانون   چهار نوجوان افغان نی   به دلیل سفر غی   . تحقیقات پولیس آغاز شده استغی 

 .های باربری جا زده و به کشورهای اروپانی برسانندکنند خود را در الریمهاجران به تکرار تالش یم
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ی پوهنتون خصویص التقوا روز  جوزای سال روان خورشیدی در دیداری با شی   26چهارشنبه  هیات رهیر
 های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان همکاری اش در بیق برنامهپالییس و تط وال، معت   علم امله

همکاری در این زمینه به امضا  زمینه انجام تحقیق های علیم در رابطه به مهاجرت را اعالم و تفاهمنامه
 .رساند

ک علیم و  این تفاهمنامه به منظور همکاری دو اداره در  امور تحقیف  و علیم جهت تحقق اهداف مشی 
توسط معت   پالییس و تطبیق برنامه های وزارت و مسئول دانشگاه التقوا به  یقان  در عرصه مهاجرت،تحق
 .رسید امضا 

ش فعالیت معت   پالییس و تطبیق برنامه های وزارت به های علیم و تحقیف  در کشور، امضای دنبال گسی 
 و مدیریتمهاجرت، بیجاشده زمینه دریافت راه حل داییم و علیم برای بحران این تفاهمنامه را در 

ی
عودت  گ

 .بیشی  دو جانب تاکید کرد مهم عنوان کرده ضمن سپاسگزاری از هیأت پوهنتون مذکور، به همکاری های

یک گفته و از ریاست جمهوری بابت تقرر امله در همت   حال رئیس دانشگاه التقوا مسند آقای وال را تیر
 .براز امتنان کرددر دستگاه حکومت ا کادرهای علیم و مسلیک
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ان در برابر   ون کشیدند. طبق اطالعات نهاد ۲۵سواحل یمن، روز دوشنبه،  ماهیگی   هایجسد را از آب بی 
 .مهاجر واژگون شده بود ۲۰۰مسئول، پیش از آن یک قایق با حدود 

 

 :سرنشین داشته است/عکس ۲۰۰تا  ۱۶۰ارشیف/گفته می شود که این قایق بین  عکس:

ان، اجساد مهاجران در تنگه باب المندب کشف شد که بت    ق   به گفته ماهیگی  کشور جیبون  در شمال رسر
 .قایق مشخص نشده است افریقا و یمن قرار دارد. رسنوشت رسنشینان دیگر این

ان یمت  گفت: سخنگوی یک نهاد دولت  به نقل از قاچ تا  ۱۶۰واژگون شد و بت    قایق دو روز پیش»اقیر
ام( غرق شدن یک قایق را در این منطقه تایید  سازمان بت   الملیل مهاجرت )آی او « رسنشت   داشت.  ۲۰۰

 .مورد نداده است کرد، اما اطالعات دقیق تری در 

گزاری فرانسه ان به خیر که در والیت جنونر لحج قرار   لعاره،گفتند، اجساد در برابر راس ا (AFP) ماهیگی 
ون کشیده شدند. این منطقه را  ان  دارد، از آب بی  مردم محیل به خاطر حضور باندهای بسیار فعال قاچاقیر

 .نامند. گفته یم شود که غرق شدگان احتماال مهاجران افریقانی هستند یم« دروازه جهنم»

ده در این کشور حاکم   جنگ جریان دارد و فقر  با وجود این که از شش سال پیش به این طرف در یمن گسی 
کار درشبه جزیره عربستان هستند، به این جا یم آیند.   است، شمار بسیاری از مهاجران افریقانی که به دنبال
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برسانند. اما  بتوانند خود را از آن جا به عربستان سعودی یا کشورهای نفت خی   دیگر  آن ها امیدوارند که
 .ران در یمن گی  یم مانندبسیاری از مهاج

مهاجر به این کشور  ۵۱۰۰در این سال تا به حال « آی او ام»طبق اطالعات سازمان بت   الملیل مهاجرت 
 .رسیده اند

رسید. پس از این تاری    خ شمار  هزار تن یم ۱۲۷به  ۲۰۱۹هزار و در سال  ۳۵شمار آن ها به  ۲۰۲۰در سال 
ی کرونا و کاهش وهای کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش  تقاضا  مهاجران در نر همه گی  برای نی 

 .یافت

کشورهای مبداشان پس یم فرستد.   بسیاری از مهاجران  را که به یمن یم رسند، دوباره به« آی او ام»سازمان 
م ۳۲کردند که بیش از   در ماه اپریل اعالم مقام های این سازمان انده هزار مهاجر عمدتا اتیوپیانی در یمن گی 

ترین کشور شبه جزیره عربستان است اند که  .فقی 

 

 

جوزای سال روان از بیجاشدن  25شنبه،ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز به روز سه
 . ها در این والیت خیر داد خانواده به دلیل جنگ و نا امت  هزاران 

 .دجوار و مرکز شهر کندز بیجاشده انهای خان آباد، عیل آباد در روستاهای همها از ولسوایلاین خانواده
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 ریاست امور مهاجرین کندز و همکاری موسسا 22تا کنون 
ی

ی کار   تتیم رسوی به هماهنگ کمک رسان بشر
  دند و قرار است که بعد از ختم پروسه مددرسان  شوند. شان را آغاز کر 

ی گذرانده است. کمیساریای عایل   وجوی آرامش و امنیتاش را به همراه خانواده همواره در جستدوران کودگ هنگامه امی 
ژانس پناهندگان سازمان ملل از زمان  که آ افغان بوده است. بنابراین، پناهندگان همیشه بخیسر از سفر این جوان پناهجوی

ان تمام کمک او  را برای تویی  طراج کند، ۲۰۲۱دعوت کرد تا شکلک روز جهان  پناهندگان  وی های از این فرصت برای جیر
 .کانادا  شان در به خانه کنون   ۲۰۰۵ها در سال کرد؛ از جمله انتقال آن  اش استفادهاین سازمان به خانواده

های زیبا از   دارد و در شهر نیوهون استودیونی برای خود دارد که از سالسال  ۳۲اکنون  او  ی هی  گذشته پس از اتمام ماسی 
معلوم  است، کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد بخیسر از تاری    خ من» گوید: یم کند. او دانشگاه ییل در آن کار یم
ان کمک کرد و   پذیریم. این سازمان به ما بود که این پروژه را یم این برایم واقعا جای افتخار … اکنون فرصت  دارم برای جیر

 «.است

ی که رسما از روز یک طرح ق و غرب، تصویری است متشکل اندازی شد،شنبه در تویی  راهامی  در باال و  از دو دست از رسر
 .مادرمان، زمت   است پایت   و قلتر آنر در میان آن که نماد 

ی یم عنوان حمایت و همدیل است. قلب نمادی جهان  است. همه قلب را به ی عشق،دهندهین شکلک نشانا»گوید: امی 
 بت   قلب نشان حرکات، ها،شناسند. دستیم نمادی از عشق

 «.دهندیم قدرت و اتحاد را با حرکت دوران 

 یهنگامه امی   ، طراح: ۲۰۲۱شکلک روز جهان  پناهندگان سال 

https://www.thestar.com/news/canada/2021/06/13/meet-the-afghan-canadian-artist-who-created-this-years-world-refugee-day-emoji.html
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، بیستم ماه جون را  ۲۰۱۶پناهندگان سازمان ملل متحد از سال  آژانس  پناهندگان تعیت   به با همکاری تویی 
عنوان روز جهان 

 .خشونت و بالیای طبییع تجلیل کند ی،درگی   آواره از جنگ، کرده تا از روحیه مقاومت پناهجویان

کننده در تویی  و میلیون دنبال های تبلییع  و ارتبایط آژانس است که دوونیماجتمایع قسمت اصیل فعالیت هایرسانه
 .تاک دارداینستاگرام و تیک های مختلف مانند ها طرفدار در پلتفرممیلیون

 داشته باشیم. صدها و هزاران نفر اهندگان بهبا پن کند تا ها( به ما کمک یماین )پلتفرم»
ی

توانند این یم صورت آنالین همبستگ
اک بگذارند های خود را بهصورت آنالین تویت کرده و داستانشکلک را به  «.اشی 

ی به کابل بازگشت.  ۱۹۸۹سال  پس از شکست شوروی سابق در اش که متولد پیشاور پاکستان است به همراه خانوده  امی 
 .مجبور به فرار شدند ها بار دیگر ، آن۱۹۹۶پس از هجوم طالبان در سال 

است، قبل از این ها را به تاجیکستان آن ۱۹۹۹به مقصد دنمارک و ناروی ترک کند، در سال  که خانواده را پدرش که انجینی 
 یممطمت   شود جای امت  زند  برد تا 

ی
 .کنندگ

ایط سخت پدر من زمان  که ما در پاکستان و »  گرفت. تحت آن رسر
ی

بیشی   تاجیکستان بودیم در آسیای مرکزی و اروپا پناهندگ
 «.فرستادبرای ما یم هانی بود کهاوقات از او جدا بودیم. تنها خاطران  که از او داشتم عکس

ی، و سه خواهر و برادرش توسط کمیساریای عایل پناهندگان و دولت مادر  پس از گذراندن شش سال در تاجیکستان، امی 
 .هالیفاکس اسکان داده شدند کانادا در 

ی یم ایط پرهرجامی   .سامان  بزرگ شده و همیشه آرامشش را در نقایسر یافته استمرج و نابهو گوید که در رسر

ون چهدانیم در فضای ی ما یمدهد، همهبه آدم فضانی برای تأمل یم نقایسر » گذرد. اما به نویع وقت  قلم و کاغذ به یم بی 
م و رسم گرم کار دست یم  «.نحوی مراقبه بودبرای من به انگار دنیای دیگری است، شود،یم گی 

 جدید در کانادا پر از چالش محیط
ی

جدید. سه سال طول کشید تا رسانجام پدر  های تازه بود، کنارآمدن با زبان و فرهنگزندگ
 .به خانوده پیوست ۲۰۰۸سال هم در 

ی های زیبا از کالج دانشگاه هی  و طراج امی  عنوان یک کانادانی از به نوا اسکوشیا، پس از اتمام دوره لیسانس در رشته هی 
ی گرفت  .دانشگاه ییل ماسی 

روی پارچه در مقیاس « نقایسر »آثار  در هی  نساجر هم دست دارد و  همزمان با تحصیالت خود در زمینه نقایسر و چاپ، او 
اث افغانستان، روی اروپا و  های آسیانی مانند ابریشم و ساتن خلق کرده است. آثار وی در کانادا،پارچه بزرگ با الهام از می 
 .تایاالت متحده به نمایش گذاشته شده اس

ی در ماه سپتامیر  پیشنهاد کمسیاریای عایل  سازی آثار خود برای نمایش در گالری کوپر کول تورنتو بود کهمشغول آماده امی 
 .کرد  پناهندگان سازمان ملل برای طراج شکلک را دریافت

ی یم  ریتم رسییع دارد. اختصاص یک روز به» گوید: امی 
ی

ای مکث شود لحظهث یمپناهندگان جهان، رایه است که باع زندگ
 
ی

 را انتخاب کنیم و در مورد زندگ
ی

ی ما لیاقت کند. همهنیم و وضعیت پناهندگان و آوارگان تأمل کنیم. هیچ کس پناهندگ
 «.داشت   خانه و امنیت را داریم
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روز به WFP ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فاریاب با همکاری سازمان جهان  خوراک یا 
خانواده بیجاشده، عودت کننده و نر بضاعت که به دلیل شیوع ویروس  3000زا برای جو  25شنبه، سه

ر شده  اند پول نقد توزی    ع نمود. کرونا متض 

 . افغان  اخذ کردند  850هزار و  6پس از شناسانی به هر خانواده مبلغ 

ن  ها دهد که خشکسایل، جنگ و کروناویروس، میلیونالملیل نجات نشان یمیک رسوی تازۀ کمیتۀ بی 
 .افغان را آسیب زده است

، معاون این کمیته در افغانستان امروز چهارشنبه  جوزا( به صدای امریکا گفت  ۲۶جون ) ۱۶نارص رضانی
ولسوایل والیات هرات، بادغیس، هلمند، پکتیا و  ۱۵روستای  ۱۵۸خانواده در  ۴۸۴که در این رسوی 

کت کرده اند  .خوست رسر

ها برای زنده ماندن خانواده ، برج  آقای رضانی گفت که به دلیل وضعیت بد معیشت  نایسر از خشکسایل
ان شان رو آورده اند های غذانی و ازدواجبه فروش اموال، کاهش وعده  .زیرسن دخی 
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از کاهش منابع آب نوشیدن   دهندگاندرصد پاسخ ۷۵الملیل نجات در افغانستان گفت که معاون کمیتۀ بت   
، افزایش منازعات محیل بر رس منابع آنر و   تقری و زراعت 

ً
های درصد از مبتالشدن کودکان و خانواده ۸۰با

 خیر داده اند های نایسر شان با بیماری
 .از کمبود آب صیح نوشیدن 

 

ش کوویداو با اشاره به خشکسایل، افزایش ناامت   گفت: "این هر سه وضعیت   در افغانستان ۱۹ها و گسی 
 ".ک وضعیت اضطرار کامل استشدن به یتبدیل مردم افغانستان را به یک شکیل برده که در حال

مساله، مصوونیت غذانی  آقای رضانی گفت که خشکسایل سبب کمبود محصوالت زراعت  شده است و این
 .را نی   با تهدید جدی مواجه کرده است کتلۀ عظیم از شهروندان افغان به ویژه زنان و کودکان

های مختلف در حال جمع از جمله کلسی  مصوونیت  آوری استند،او گفت: "با توجه به معلومان  که کلسی 
، به این نتیجه خواهیم رسید که نزدیک به نیم مردم افغانستان با مساله امنیت غذانی دست و پنجه  غذانی

 ".کنندنرم یم

 به وضعیت، بیشی  بر مناطقهای کمیتۀ بت   فعالیت
ی

دیده متمرکز است و آسیب الملیل نجات برای رسیدگ
، کمکهای متابرای خانواده  .کندنقدی یم ثر از عدم مصوونیت غذانی

آموزش مدیریت آب و حل  های بذری مقاوم در برابر خشکسایل،معاون این کمیته گفت که توزی    ع تخم
 .برای دهقانان و روستاییان افغان است های این نهاد منازعات در این زمینه از دیگر برنامه

کند که نباید به دلیل جنگ، مسایل مربوط به پیشنهاد یم این کمیته به حکومت افغانستان و جامعۀ جهان  
 .خشکسایل نادیده گرفته شود
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 به وضعیت خشکسایل، طرح پالن جامع برای کمک به
ی

دیدگان خشکسایل، آسیب بازنگری پالن رسیدگ
ی از بیجاشدن بیشی  برنامه روستانشینان و اعالم حالت اضطرار نایسر از  های حمایت  برای جلوگی 

 .الملیل استحکومت افغانستان و نهادهای امدادرسان بت    ایل از دیگر پیشنهادها بهخشکس

 

 


